
STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

 

Virksomhetens art 

Økologisk Norge er en ideell og frittstående organisasjon for alle som vil styrke økologisk 

produksjon, forbruk og samfunnsutvikling i Norge. Som en partipolitisk uavhengig, 

landsdekkende medlemsorganisasjon for produsenter og forbrukere har Økologisk Norge 

aktive region-, fylkes- og lokallag og et hovedkontor i Oslo. Økologisk Norge er den eneste 

organisasjonen i landet som arbeider utelukkende for å fremme økologisk produksjon og 

forbruk gjennom politisk påvirkning, informasjon og kommunikasjon. I tillegg arbeider 

Økologisk Norge praktisk for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre økologisk 

matglede og utgir magasinet Ren Mat. 

Økologisk Norge (Oikos) ble dannet i 2000, og finansieres av offentlige midler (63%), 

medlemskontingenter og private kilder. Organisasjonen hadde ved utløpet av 2020 4.316 

medlemmer (- 302) og magasinet Ren Mat hadde 2.027 abonnenter (+ 133). 

 

Styrets arbeid 

Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 67 saker i løpet av 2020. 

 

Fortsatt drift 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne 

forutsetningen. 

 

Arbeidsmiljø og ansatte 

Økologisk Norge har internkontroll for helse, miljø og sikkerhet. Økologisk Norge hadde ved 

slutten av året 2020 15 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Til sammen ble det utført 12,8 

årsverk. Sykefraværet var i 2020 på 9,0 prosent. 

 

Likestilling 

Økologisk Norge etterstreber kjønnsmessig balanse. I sekretariatet var det ved slutten av 2020 

fire menn og elleve kvinner. Styret hadde tre menn og fem kvinner. 

 

Miljørapportering 

Økologisk Norge er Miljøfyrtårnsertifisert og følger retningslinjene som kommer av denne 

sertifiseringen. Den største miljøpåvirkningen skjer gjennom reisevirksomhet. Organisasjonen 

etterstreber mest mulig miljøvennlige reisemåter og miljøvennlige handlingsalternativer, blant 

annet ved innkjøp av økologiske varer der dette er mulig. 



Økonomisk situasjon 

Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å 

bedømme organisasjonens stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt forhold etter 

regnskapsårets slutt som påvirker dette. I 2020 gikk organisasjonen med et overskudd på kr 

563 679. Resultatet reflekterer en forskjøvet innsats innenfor ulike områder i 2020. Det gir 

organisasjonen handlingsrom til å gjennomføre ønsket aktivitet på en god måte i kommende 

år. Det skjer gjennom disposisjon av resultat fra tidligere år og via bruk av formålskapitalen. 

Overskuddet foreslås tilført formålskapitalen. Samlet er formålskapitalen ved utgangen av 

2020 kr 4 380 251, hvorav kr 42 062 er belagt med eksterne restriksjoner. Økologisk Norge 

har ingen pantegjeld. 

 

 

 

Oslo, 27. april 2021 
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